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BAILONE, R.L. Análise das perdas e bem-estar animal no transporte de frangos de 

corte: comparação entre um frigorífico brasileiro e um inglês. Botucatu, 2017. 102p. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de 

Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Botucatu, São 

Paulo, Brasil. 

RESUMO 

Apesar da elevada tecnificação dos frigoríficos, ainda são constatados prejuízos 

no rendimento e qualidade do produto final decorrentes de falhas durante o transporte 

de frangos de corte. Objetivou-se neste estudo avaliar perdas provenientes durante o 

transporte de frangos entre um frigorífico brasileiro e um inglês, através da mensuração 

da mortalidade de chegada e contusões parciais correlacionando-as com diferentes 

distâncias granja-abatedouro, assim como com a sazonalidade. Para avaliar o estresse 

dos animais, foram mensurados níveis de corticosterona relacionados com as diferentes 

distâncias. Dados de mortalidades de chegada brasileiros foram mais de 600% 

superiores quando comparados aos ingleses. Durante o verão, observaram-se maiores 

índices de mortalidade no estabelecimento brasileiro, enquanto o mesmo foi observado 

durante o inverno no estabelecimento inglês. No Brasil, a mortalidade de chegada foi 

influenciada pela distância granja-abatedouro no verão, enquanto no estabelecimento 

inglês foi mais proeminente nas maiores distâncias durante o inverno. Na Inglaterra, 

contusões parciais permaneceram constantes, independente das distâncias granja- 

abatedouro, por outro lado, quando avaliada a sazonalidade, as contusões foram 

superiores no inverno. Taxas de contusões parciais brasileiras foram mais de 1700% 

superiores quando comparadas às inglesas, e na distância longa foram observados os 

maiores índices de contusões. Avaliando-se níveis de corticosterona, dados brasileiros e 

ingleses demostraram que animais transportados a curta distância apresentaram-se mais 

estressados no momento do abate do que aqueles transportados a longas distâncias. 

Níveis de corticosterona das aves no estabelecimento brasileiro foram superiores 

quando comparados aos do estabelecimento inglês. Índices de bem-estar animal 

avaliados no frigorífico brasileiro foram inferiores aos ingleses. 

Palavras-chave: Carcaça, contusões, corticosterona, mortalidade, pré-abate, qualidade. 



BAILONE, R.L. Analysis of losses and animal welfare consequences of the pre- 

slaughter transport of broilers: comparison between a Brazilian abattoir and an 

English abattoir. Botucatu, 2017. 102p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”. Botucatu, São Paulo, Brasil. 

ABSTRACT 

Despite the high technology of slaughterhouses, significant losses in yield and quality of 

the final product due to failures during transport of broilers are still observed. The aim 

of this study was to compare consequences of pre-slaughter transport of broilers to a 

Brazilian and a British slaughterhouse. Percentages of birds’ dead on arrival (DOA) and 

injuries were measured in post-mortem inspection and blood samples were taken for 

measurement of corticosterone. Birds were transported over three different distances, 

during two different seasons. Brazilian DOA rates were more than 600% higher than in 

the UK. Mortality rates in Brazil were higher in summer, while in Britain they were 

higher during winter. In Brazil, DOA was influenced by the farm-slaughterhouse 

distance in the warmer months, while in the UK rates were higher over longer distances 

during the colder months. In Britain, injury rates remained constant, independent of the 

farm-slaughterhouse distance but were higher during winter. In Brazil, there were also 

more injuries in winter than summer and more injuries during short and long distance 

transport than medium distance. In Brazil, injury rates were more than 1700% higher 

than in Britain. Both Brazilian and British corticosterone data showed that birds 

transported for short distances were more stressed at the time of slaughter than those 

transported for long distances. Brazilian corticosterone levels were significantly higher 

than British, again indicating that Brazilian birds had poorer outcomes of pre-slaughter 

transport than those in the UK. Welfare of broilers during transport to Brazilian 

slaughterhouse was much poorer than their UK counterparts. 

Key words: Carcass, corticosterone, injuries, mortality, pre-slaughter, quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados apresentados pela  USDA  (United  States  Department of 

Agriculture), nas últimas décadas, a produção avícola brasileira vem se  destacando  no  

cenário mundial, ocupando a posição  de  segundo  maior  produtor  mundial  (atrás  apenas 

dos EUA)  e de maior  exportador  no  ano  de 2016. A exportação  brasileira representará  

em 2017, de acordo com previsão da USDA,  38,56%  da  exportação  global,  seguida  

pelos EUA (27,51%) e União Europeia (11,21%). No ano de 2016 o  Brasil  produziu 

13,605 milhões de toneladas de carne de frango, com previsão de 14,08 milhões  de  

toneladas em 2017, ou seja, um aumento de 3,5% em um ano em  que  a  economia  

brasileira deve retrair. Em relação  à produção,  o Brasil aparece após os Estados  Unidos,  

em segundo no ranking, seguido da China e logo após pela  União  Europeia  (AVISITE, 

2017). De modo geral, granjas  brasileiras  de  frango  têm sido  beneficiadas  pela  ausência 

das principais doenças contagiosas, como a influenza aviária, que  vem  assolando  vários  

países produtores, fazendo com que a carne de frango brasileira aumente ainda mais seu 

potencial para estar na mesa dos consumidores ao redor do mundo, já  que  embargos  a 

outros países devem continuar a aumentar, consolidando o Brasil na posição de maior 

exportador mundial. 

Porém, em sentido contrário ao crescimento do setor  nos  mercados  interno  e 

externo, os prejuízos anuais são incompatíveis  com  a  competitividade  da  avicultura  

brasileira  neste  cenário. Vários fatores  relacionados ao  bem-estar  dos  frangos,   como 

altas taxas de  mortalidade, contusões  e  estresse fisiológico,  estão  associados 

principalmente ao manejo pré-abate e transporte de frangos de corte (ARISTIDES et al., 

2007). Com a crescente demanda  alimentar  global  e  com  os  recursos  ambientais  cada 

vez mais  escassos, faz-se necessário  diminuir  perdas durante  o  processo. 

Por outro lado, a  Inglaterra  produz cerca  de  875  milhões  de  frangos,  17 milhões 

de perus, 16 milhões de patos e 250.000 gansos por ano, com mais de 2.500 explorações 

avícolas em todo o Reino Unido e cerca de 30 locais para  o  beneficiamento  destes  

produtos, empregando cerca de 55.000 pessoas por todo  o  país,  em  fazendas, 

incubadoras, fábricas de ração, plantas de processamento e em operações de transporte 

(BRITISH POULTRY COUNCIL, 2016). De acordo com o Eurostat (2015), a União 

Europeia produziu em 2015 cerca de 13 milhões de toneladas  de  carne  de  frango  em 

quatro países, representando mais da metade da  produção  total  da  União  Europeia, 

liderado   pela   Polônia   (13,9%),   França   (12,9%),   Reino   Unido   (12,6%)  e   Alemanha 
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(11,8%), respectivamente. A produção de  aves  do  Reino  Unido,  incluindo  frangos  de  

corte e poedeiras, foi identificada como sendo  relativamente  ecológica  em  comparação 

com a produção de outros produtos animais. No entanto, como todos  os  sistemas  

agrícolas, qualquer modelo avícola atual tem alcance para  melhorar  e  reduzir  ainda  mais 

seus  impactos  ambientais   (LEINONEN  e KYRIAZAKIS, 2013). 

O transporte representa grande ameaça para o bem-estar das aves, havendo uma 

pressão considerável para melhorar as condições de  bem-estar  animal  no  manejo  pré-  

abate (MITCHELL e KETTLEWELL, 2008). De  acordo  com  a  Autoridade  Europeia  

para a Segurança dos Alimentos, a quantidade de frango vivo transportado supera a de 

qualquer outra espécie, o que significa que qualquer problema de bem-estar durante o 

transporte de frangos pode  afetar  um grande  número  de animais  (EFSA, 2004).  Há mais  

de dez anos, o relatório de Confiança da Compassion in World Farm  (CIWF),  The  

Welfare at Slaughter of Broiler  Chickens, levantou sérias  preocupações sobre o bem-  

estar animal no processo de abate (STEVENSON, 1993), sendo que essas problemáticas 

persistem ainda hoje, como por exemplo, no transporte pré-abate destes animais  

(MITCHELL  e KETTLEWELL,  2009). 

Visto que várias são as pesquisas direcionadas para o segmento da cadeia até o 

momento do abate, pouco se sabe sobre o que realmente ocorre com as  aves  após 

deixarem as granjas (VIEIRA et al., 2009). Para isto, existe a necessidade de apontar os 

gargalos produtivos ao  longo  da  cadeia  (brasileira  e  inglesa),  principalmente  nas 

operações pré-abate de frangos de corte, onde o nível de informação a respeito de boas 

práticas de manejo ainda é baixo (SILVA e VIEIRA, 2010). De acordo com Mitchell e 

Kettlewell (2009), os maiores problemas  de  produção  associados  ao  transporte  de 

frangos no século XXI são:  mortalidade  em  trânsito,  problemas  de  bem-estar  e 

decréscimo da qualidade da carne. O manejo pré-abate, por  meio  do  estresse,  exerce 

grande influência nas  reservas  de  glicogênio,  responsável  pelo  desencadeamento  de 

reações  bioquímicas  musculares  post-mortem,  que  são  determinantes  para  a  qualidade 

da carne, comprometendo características sensoriais e  propriedades  proteicas  do  produto 

final em outras espécies, como bovinos  (MINKA  e  AYO,  2009).  Corticosterona  é  o 

mais importante hormônio indicativo de estresse em frangos de corte,  o  qual  está 

diretamente ligado ao  pH  final  da  carne  e  consequentemente  à  qualidade  do  produto 

final, além do que altos níveis de estresse causam  o  aumento  da  susceptibilidade  dos  

animais   a doenças e/ou mortalidade   (QUINTEIRO-FILHO  et al., 2009). 



3 

Neste contexto, problemas de  bem-estar animal durante  o transporte  de frangos  

não só aumentam  os  índices  de  mortalidade  de chegada  e número  de lesões (CARLYLE 

et al., 1997; TABBA’A  e  ALSHAWABKEH,  2000),  como  também afetam a coloração 

da carne da coxa (KANNAN et al., 1997), elevam os níveis de Campylobacter spp. 

(STERN et al., 1995) e populações de Salmonella (LINE et al., 1997) nas carcaças de 

frango. 

De acordo com Rodrigues da Silva et  al.  (2009),  comparando  a  legislação  

brasileira em relação ao bem-estar animal com a de outros países produtores  de frango,  

como Austrália, Estados Unidos e União Europeia,  o  Brasil  apresentou  o  menor  índice  

para todos os tipos de exigência em relação ao  bem-estar  dos  animais, desde  o 

nascimento  do  animal  até  a  sua  completa  insensibilização  e  sangria,  o  que  significa    que 

o país tem condições de  desenvolver  ou  adequar normas  para  gerar  maior

competitividade no mercado  mundial.  Deste  modo,  o  presente  trabalho  teve  a  finalidade

de comparar  o transporte  pré-abate de frangos  de corte  de um frigorífico  brasileiro e de

um  frigorífico  inglês, com  o  intuito  de  encontrar  soluções  para  mitigar  perdas

provenientes do mau manejo e consequentes baixos índices de bem-estar animal. Os

resultados deste estudo poderão ser aplicados de maneira efetiva a campo dentro dos

abatedouros brasileiros e ingleses tanto pelos controles de qualidade  das  empresas como

pelos  Serviços  de Inspeção Oficiais.
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7   CONCLUSÕES 

Conclui-se que  há  necessidade  de  planejamento  antecipado  das  viagens  realizadas 

da granja ao abatedouro  em relação  à  distância  e a sazonalidade  nos  dois  países.  Dados 

de mortalidades de chegada  brasileiros  foram  superiores  quando  comparados  aos  

ingleses. Durante o verão, observou-se maior índice de mortalidade no estabelecimento 

brasileiro, enquanto o mesmo  foi  observado  no  inverno no  estabelecimento  inglês. No 

Brasil, a mortalidade de chegada  foi  influenciada  pela  distância  da  granja  ao  abatedouro 

nos meses  mais  quentes,  enquanto  no  estabelecimento  inglês  a  mortalidade  de  chegada  

foi mais proeminente  nas  maiores  distâncias  durante  os  meses  mais  frios.  Na  Inglaterra,  

as contusões parciais permaneceram  constantes,  independentes  das  distâncias  da  granja  

ao abatedouro avaliadas, por outro lado, quando avaliada a  sazonalidade,  as  contusões  

foram  superiores  no  inverno.  No estabelecimento  brasileiro  as  taxas  de   contusões 

parciais foram  superiores  quando  comparadas às  inglesas,  assim como   foram 

observadas diferenças em relação  às  distâncias  da  granja  ao  abatedouro,  sendo  os 

maiores  índices  nas  distâncias  mais longas.  Em  relação  ao  corticosterona,  dados 

brasileiros e ingleses  mostraram  que  animais  transportados a  curta distância apresentaram-

se mais estressados no momento do abate do que aqueles  transportados  a longas distâncias. 

Níveis séricos  de  corticosterona  dos  animais  no  frigorífico  brasileiros foram superiores 

quando comparados aos dados ingleses. Índices de bem-estar  animal durante o transporte de 

frangos de corte no frigorífico  brasileiro  foram  muito  inferiores quando  comparados  ao 

estabelecimento  inglês. 
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